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Incêndio no Rio é a maior tragédia museológica do país
“Uma perda incalculável para o nosso patrimônio científico, histórico e
cultural” lamentou, em nota, a Universidade Federal do Rio de Janeiro
responsável pelo Museu Nacional no Rio, sobre o incêndio que
começou na noite de domingo (2 de setembro), destruindo todo o
prédio.
No texto, a UFRJ se solidariza, em nome do Instituto Brasileiro de
Museus, com servidores e pesquisadores do Museu Nacional, no que
considera um triste registro da história. Segundo a previsão do
comandante do Corpo de Bombeiros do Rio, coronel Roberto Rodadey,
“o rescaldo vai durar toda a semana”.
Leia mais
Deputados somam mais de 4 mil faltas até julho
Os 548 deputados que exerceram mandato entre fevereiro e julho
deste ano somaram 4.134 faltas. Desse total, 66% já foram perdoadas
pela Câmara. O levantamento do Congresso em Foco considerou as 53
sessões destinadas a votações feitas do início do ano legislativo até o
recesso do meio do ano.
Realizadas quase sempre de terça a quinta-feira, as deliberativas são
as únicas em que a presença do parlamentar é obrigatória. Veja lista
da assiduidade.
Leia mais
Campanha contra pólio e sarampo é prorrogada
O Ministério da Saúde prorrogou até 14 de setembro a Campanha
Nacional de Vacinação contra Pólio e Sarampo. Pelos dados preliminares,
a média de vacinação está em 88%. Em apenas sete Estados a meta de
vacinar pelo menos 95% do público-alvo foi atingida.
Até o momento, mais de 1,3 milhão de crianças não recebeu o reforço
dessas vacinas. A recomendação é que Estados e Municípios façam busca
ativa para garantir que o público-alvo da campanha seja vacinado.
Leia Mais
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Governo eleva valor do mínimo para R$ 1.006 em 2019
O aumento das estimativas de inflação fez o governo revisar o valor do
salário mínimo para o próximo ano. A proposta do Orçamento Geral
da União para 2019, enviada na última sexta-feira ao Congresso
Nacional, fixou em R$ 1.006 o salário mínimo para o primeiro ano do
próximo governo.
De acordo com os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, o valor
do mínimo foi revisado para cima porque a estimativa de inflação pelo
INPC em 2018 passou de 3,3% para 4,2%. Em 2019, a fórmula atual de
reajuste será aplicada pela última vez.
Leia mais

Diabetes doença assintomática
Ao menos metade das pessoas que têm diabetes não sabe que tem a doença, caracterizada pela ausência de sintomas. O
diabetes é uma patologia na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a que produz.

